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Becker István 85 éves

Becker István 1925. április 29.-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az Állami Szent
István Gimnáziumban végezte. Itt érettségizett

(1943.), majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre iratkozván 1950-ben
Gépészmérnöki diplomát szerez az akkor már
Budapesti Műszaki Egyetemen (BME).

Pista Bácsi és Ágika
Úttörő módon kapcsolódik be a radiológiai vizsgálatok ipari alkalmazásának meghonosításába a Dr.
Gillemot László professzor vezette „iskola” tagjaként. Ugyancsak meghatározó egyénisége a
roncsolásmentes vizsgálatok másik területének, az
ultrahangos vizsgálatoknak. A szakmai életben
kifejtett tevékenységének elismerése az, hogy a
MAROVISZ Tiszteletbeli Örökös Tagja (1998.), ill.
a Szövetség alapításának 10 éves évfordulójára
alapított MAROVISZ Díj (2007.) első tulajdonosa.
A Nehézipari Műszaki Egyetemen Hegesztő
Szakmérnöki diplomát szerez (1965). Szakmai
életét az „oktatás” és „elkészítés” kettőssége, azok
szerves egységbe foglalása jellemzi. Így oktatott a
BME-n, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán
és a Nehézipari Műszaki Egyetemen is. Az „elkészítés” életében a hazai nagyberuházásokban való
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folyamatos részvételben tükröződött vissza. Kiváló
nyelvtudása segítette abban, hogy a nemzetközi
szakmai szervezetekben nagymértékben öregbíthette a magyar szakemberek ismertségét és
elismertségét.
Élete példakép a mai fiatalok generációjának.
Április 29-én ünnepelte 85. születésnapját.
Gratulálunk születésnapjára és jó
egészséget kívánunk.
Ezen nevezetes alkalomra a Szövetség Pista
Bácsi életéről, munkásságáról szóló könyvet adott
ki.
Az
„IFJAN
ÉRETTEN-ÖREGEN”
című interjúkötetet Prof. Dr. Tóth László, mint
„beszélgetőtárs” volt szíves összeállítani. A könyv
érdekes olvasmányos, azoknak is ajánljuk az
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elolvasását, akik
Becker Istvánt.

személyesen nem ismerik

Prof. Dr. Trampus Péter a MAROVISZ elnöke
átadja Becker Istvánnak az interjúkötetet
Prof. Dr. Tóth László könyvismertetőt tart
A könyv bemutatására, átadására április 28.-án
kellemes hangulatú ünnepi ebéd keretében került
sor, ahol természetesen díszvendég volt Pista
Bácsi és kedves felesége Ágika valamint megjelent a teljes vezetőségünk, barátok, volt munkatársak illetve a könyv szponzorainak képviselői.
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Ezúton köszönjük meg a hirdetőknek a könyv
kiadásához nyújtott anyagi támogatást!

Szalay Károly
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